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Yedinoktalı gelinböceği Coccinella septempunctata L.
(Coleoptera: Coccinellidae) erginlerinin bazı uçucu organik
bitki bileĢiklerine yönelimi1
Nimet Sema GENÇER2, Ġrem ALTIN2
The olfactory response of seven-spot ladybird beetle Coccinella septempunctata
L. (Coleoptera: Coccinellidae) adults to some volatile organic compounds of
plants

Abstract: Biological control agents (natural enemies) use a range of volatile organic
compounds to locate their prey. The attraction of insects to plants and other host organisms
involves detection of specific semiochemicals or specific ratios of these semiochemicals.
The seven-spot ladybird beetle, Coccinella septempunctata, is a widely distributed predator
of several aphid species in diverse habitats worldwide. Pollen and nectar may serve as
alternative food sources for coccinellids when aphids are scarce. In order to have a better
understanding of the effectiveness of natural enemy species, it is important to study their
foraging behavior and olfactory response. The objective of this research was to determine
the effects of volatile plant compounds emitted from artificially damaged plants on the
orientation of C. septempunctata in a Y-tube olfactometer and 4-arm olfactometer. The
response of this predator to three plants (beech, pine, honeysuckle) containing limonene
was tested. Plants were artificially damaged to induce the emission of volatile compounds.
The attraction of ladybird beetle was greatest and least to the odor of honeysuckle leaves
(61.87%) and pine needles (7.07%), respectively, in a 4-arm olfactometer study. The
orientation of predators to leaf volatiles of beech, mixed plant odour, honeysuckle and pine
was 77.77%, 75.55%, 73.77% and 64.44%, respectively.
Keywords: Coccinellidae, Coccinella septempunctata, attractant, olfactometer, Lonicera

Öz: Biyolojik mücadele etmenleri (doğal düĢmanlar) bir dizi organik uçucu bileĢikleri
avlarının yerini bulmada kullanmaktadırlar. Böceklerin bitkilere ve diğer konukçu
organizmalara yönelimi belli semiokimyasalların veya bunların belli oranlarının
algılanması ile gerçekleĢmektedir. Coccinella septempunctata birçok afit türünün predatörü
olarak dünya genelinde çeĢitli habitatlarda yayılıĢ göstermektedir. Coccinellidler polen ve
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Yedinoktalı gelinböceği erginlerinin uçucu organik bitki bileĢiklerine yönelimi
nektarı afit bulunmadığında alternatif besin kaynağı olarak kullanabilir. Doğal düĢman
türlerinin etkinliğinin daha iyi anlaĢılması için beslenme davranıĢlarının ve kokuya
yönelimlerinin çalıĢılması önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı yapay olarak zararlandırılmıĢ
bitkilerden çıkan kokuların yedinoktalı gelinböceğinin yönelimi üzerine etkisini
belirlemektir. Aphidofag gelinböceği C. septempunctata’nın bitki kokularına yönelimi Ytüp ve 4-kollu olfaktometre kullanılarak çalıĢılmıĢtır. Predatörün yönelimi limonen içeren 3
bitki türü (kayın, çam, hanımeli) seçilerek test edilmiĢtir. Bitkiler uçucu bileĢiklerinin
salınımının arttırılması için kesilerek yapay olarak zararlandırılmıĢtır. Yedinoktalı
gelinböceği 4-kollu olfaktometre çalıĢmasında hanımeli yapraklarının kokusuna (%61.87)
en yüksek oranda, çam ibresi kokusuna (%7.07) ise en düĢük oranda yönelmiĢtir. Üç farklı
bitki kokusuna yönelim istatistiki yönden önemli ölçüde farklıdır. Bununla beraber Y-tüp
olfaktometrede yapılan çalıĢmada istatistiki yönden önemli bir fark yoktur ve avcı
böceklerin bitki yapraklarına yönelimi sırasıyla kayın, bitki karıĢımı, hanımeli ve çamda
%77.77, %75.55, %73.77 ve %64.44 olarak belirlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Coccinellidae, Coccinella septempunctata, çekici, olfaktometre,
Lonicera

GiriĢ
Bitkiler zararlılar tarafından saldırıya uğradıklarında uçucu veya uçucu olmayan
koruyucu kimyasallar meydana getirmektedirler, bunun yanında fitofag zararı
olmadığı durumlarda da floral kimyasallar oluĢturmaktadırlar (Rhoades, 1985).
Birçok araĢtırıcı bu kimyasalların doğal düĢmanları bitkiler zararlıların saldırısına
uğramadan çektiğini belirtmektedir (Dicke & Sabelis,1988 a,b). Doğada
coccinellidlerin bir kısmı avları olan afitlerin bulunduğu bitkilerde bulunurken bir
kısmı da üzerinde afit olamayan bitkilerde bulunmaktadır.(Schmid, 1992).
Floral kimyasallar düĢük buhar basıncına ve molekül ağırlığa sahip uçucu
bileĢiklerdir. Bu uçucu bileĢikleri monoterpenoidler, sesquiterpenoidler,
izoprenoidler, benzenoidler fenilpropanoidler, amino asit türevleri ve yağ asiti
türevleri oluĢturmaktadır (Knudsen et al., 1993; Dudareva et al.,2000; Pichersky &
Gershenzon, 2002,). Bu kimyasalların çoğu çiçeklerden olduğu kadar vejetatif
organlardan da salınmaktadır. Bundan baĢka bitki köklerinden de uçucu bileĢiklerin
doğaya salınımı olduğu kaydedilmiĢtir (Knudsen et al.. 1993).
Yapılan çalıĢmalarda, 200.000‟in üzerinde çiçekli bitkiden, büyüme ve geliĢme
süreleri boyunca en az 100.000‟in üzerinde semiokimyasal madde salgılandığı,
bunların 3.000 tanesinin terpenoid, 1.000‟inin flavanoid, 500‟ünün quinone,
650‟sinin poliasetilen, 400‟ünün amino asit ve diğerlerinin ise fenilpropanoid
yapısında olduğu kaydedilmiĢtir (Kesdek ve Yıldırım, 2006). Birçok predatör ve
parazitoit böcek türlerinin de konukçularını bu semiokimyasal maddeler yardımıyla
bulabildikleri belirtilmektedir (Metcalf, 1986; Metcalf & Lampman, 1989). Bazı
uygulamalarda ise sentetik organik uçucu bitki bileĢiklerini bitkisel yağlarla
karıĢtırılıp bağ, brokoli ve mısır gibi tarımsal ürünler üzerine püskürtmüĢler ve bu
alanlarda parazitoid ve predatör yoğunluklarının arttığını belirlemiĢlerdir (Simpson
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et al.,2011). Bu gibi çalıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi ileriki yıllarda zararlılarla
mücadelede sentetik organik uçucu bitki bileĢikleri çeĢitli Ģekillerde kullanılıp
tarımsal alanlarda bulunan doğal düĢmanların faaliyetinin arttırılmasını teĢvik
etmek ve buralarda zarar yapan böcekleri kontrol altına almak açısından yararlı
olacaktır.
Limonen 2 birim izopren‟ den oluĢan bir monoterpenoid‟dir. Bitkilerde bulunan
Limonen bileĢiğinin meyveler, böcekler ve mikroorganizmalar arasında tritropik
iletiĢim kurmalarında rol oynadıkları belirtilmektedir (Rodriguez et al., 2011).
Limonen bileĢiğinin ayçiçeği, çam (Schuh et al 1997 ;Khalil & Rasmussen, 1992),
kayın (Dindorf et al., 2005), hanımeli (Zhou et al., 2012) bazı bitkilerde bulunduğu
belirtilmektedir. Örneğin; Coccinellidler zaman zaman beslenmek üzere ayçiçeği
gibi bitkilerde toplanmaktadır. Coccinellidlerin buraya çeken nedir sorusunun bir
cevabının da bitki kokularının olduğu düĢünülebilir. C. septempunctata‟nın
kokulara yönelimi ile ilgili bazı çalıĢmalar yapılmıĢtır (Al Abassi et al., 1998,
Schaller &Nentwig, 2000). Bu neden ile bu bitkilerde bulunduğu tespit edilen
limonen‟in C. septempunctata üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla bu
çalıĢmanın yapılması düĢünülmüĢtür.

Materyal ve yöntem
Böcek
Denemede kullanılan C.septempunctata erginleri Ġstanbul‟un Silivri ilçesi
yakınlarında bulunan ayçiçeği ( Helianthus annuus L.) tarlalarından Temmuz
ayında (2013) toplanmıĢtır. Laboratuara getirilen böcekler tüplere alınarak
denemelerde kullanılmak üzere +4 ºC „deki buzdolabında bekletilmiĢtir. Hava
almalarını sağlamak amacıyla tüplerin ağzı Ģifon ile kapatılmıĢtır.

Koku kaynağı
Denemelerde içinde limonen içeren kızılçam (Pinus brutia Ten.), doğu kayını
(Fagus orientalis Lipsky) ve beyaz çiçekli çalı hanımeli (Lonicera x purpusii)
yaprakları kullanılmıĢtır (Güngör et al.,2002) (ġekil 1).

ġekil 1. Denemede kullanılan kayın, çam ve hanımeli yaprakları
Figure 1. Beech, pine and honeysuckle leaves used in the experiment
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Olfaktometre aparatları ve denemenin yapılıĢı
Denemede Y-tüp ve 4- kollu olfaktometre kullanılmıĢtır (ġekil 2, 3). Y-tüp
olfaktometre 3cm çapında, 20 cm boyunda iki kola sahiptir (ġekil 2). Burada koku
kaynaklarını koymak için (21 cm yüksek ve 13 cm çapında) cam fanuslardan
yararlanılmıĢtır. 4-kollu olfaktometre 10 cm çapında bir cam aparata bağlantı
yapan 4 adet koldan (10 cm boyunda) oluĢmaktadır. Koku kaynakları kollarla
aparata bağlantı yapan 4 adet cam fanus (8cm çapında, 7cm yüksekliğinde)
içerisine konulmuĢtur (ġekil 3). Ayrıca hava akımının sağlanmasında anemometre
kullanılmıĢtır (ġekil 2). Hava akımı 1.5 l min -1 olarak ayarlanmıĢtır. IĢık kaynağı
böceklerin yürümesini sağlamak için ters yönden verilmiĢtir. Her tekerrürden sonra
cam malzemeler dezenfekte edilmiĢ ve alkolden geçirilmiĢtir. Kurumaları için
etüvde100°C‟ de bir saat süresince bekletilmiĢtir.
Y-tüp olfaktometre denemesinde her bitkiden 30‟ ar yaprak koparılmıĢtır.
Yapraklardan koku çıkmasını sağlamak için makasla 4 parça olacak Ģekilde yapay
olarak zararlandırılmıĢtır. Y-tüp ile bağlantı yapan cam fanuslardan bir tanesine
yapraklar diğerine ise kontrol olarak hekzan yerleĢtirilmiĢtir (Birkett et al. 2000).
Deneme 3 tekerrür olarak yapılmıĢtır. Her tekerrürde 15 gelinböceği kullanılmıĢtır.
Gelinböcekleri deneme baĢlamadan yarım saat önce dolaptan çıkarılmıĢ ve
hareketlenmeleri sağlanmıĢtır. Bitki karıĢımı (kayın+hanımeli+çam) ile yapılan
denemede ise her bir bitkiden 10‟ar yaprak alınıp toplamda 30 yaprak ile
çalıĢılmıĢtır. Denemelerin her bir tekerrüründe predatör böcek C.septempunctata
Y- tüp‟ ün giriĢ koluna teker teker bırakılmıĢtır. Predatör böcek olfaktometre
kollarından birinin en üst noktasına ulaĢtığında o kolda bulunan bitki yaprağına
yönelim gösterdiği kaydedilmiĢtir. Kollardan birine 5dk içerisinde yönelmeyen
birey seçimsiz olarak kabul edilmiĢtir.

ġekil 2. Y-tüp olfaktometre (ön planda) ve anemometre (arka planda)
Figure 2. Y-tube olfactometer and anemometer)
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4- kollu olfaktometre de ise bir kol kontrol olarak kullanılmıĢ diğer kollarda
bulunan fanuslara bitkiler ayrı ayrı konulmuĢtur. Predatör böcekler olfaktometrenin
tam ortasından birer birer salınmıĢ ve 5 dakika içerisinde kollara yönelen bireyler
kaydedilmiĢtir. Her tekerrürde 32- 33 adet böcek salınmıĢtır. Denemeler üç tekerrür
olarak yapılmıĢtır.

ġekil 3. 4-kollu olfaktometre
Figure 3. 4-arm olfacrometer

Ġstatistiki değerlendirmeler
Bu çalıĢmada predatör böcek C.septempunctata‟nın kokuya yönelimlerinin
belirlenmesinde bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢkinin olup
olmadığını ölçen Pearson‟un ki-kare testi tercih edilmiĢ ve frekanslar
değerlendirilmiĢtir (Van den Boom et al., 2002).
Elde edilen veriler ANOVA ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Kategorik değiĢkenler
arasındaki iliĢkiler için bu testler incelenmiĢ, P<0.01 ve P<0.05 değerleri istatistik
olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. KarĢılaĢtırılan değiĢkenler arasındaki güvenilirlik
düzeyi her tablonun altında p<0.01 ve/veya p<0,05 Ģeklinde gösterilmiĢtir.

Bulgular ve tartıĢma
C.septempuntata „nın ergin bireyleri ile Y-tüp olfaktometrede yapılan çalıĢmada
bitki kokularına yönelimlerinde birbirine benzer sonuçlar çıktığı görülmektedir
(ġekil 4). Yapılan çalıĢmada bitki yapraklarına yüzde yönelimleri sırasıyla kayında
%77.77 , bitki karıĢımında %75.55, hanımeli bitkisinde %73.77 ve çamda %64.44
olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Coccinella septempunctata’ nın çam, hanımeli ve kayın yaprak kokularına Ytüp olfactometrede % yönelimleri
Table 1. Olfactory response of Coccinella septempunctata (%) to pine, honeysuckle and
beech leaves in the Y- tube olfactometer
Ortalama kokuya yönelim (%) ± Standart sapma
Pinus brutia
64,4±3,7 b
Lonicera purpusii
71,1±3,7 ab
Fagus orientalis
77,8±3,7 a
KarıĢım
75,6±3,7 ab

N (toplam predatör sayısı)
45
45
45
45

Test sonuçlarına göre değiĢik bitki yapraklarına yönelim istatistiki açıdan önemli
bulunmuĢtur (p>0.01,p0,05). Bu sonuçlara göre yedinoktalı gelinböceğinin bitki
yapraklarına yönelimlerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Bu denemede
en yüksek yönelimin kayın yaprağından çıkan uçucu bitki bileĢiklerine olduğu
görülmektedir.

ġekil 4.

Y-tüp olfaktometrede Coccinella septempunctata‟nın farklı bitki yapraklarına %
yönelimi
Figure 4. Olfactory response of Coccinella septempunctata (%) to different plant leaves in
Y- tube olfactometer

Denemeden elde edilen sonuıçlara göre predatör böceğin bitki yapraklarına
yönelimlerinde 4kollu olfaktometrede önemli farklılıklar olduğu saptanmıĢtır
(ġekil 5). C. septempunctata hanımeli yapraklarının kokusuna %61.87 yönelim
gösterirken, kayın yaprağına %14,23 yönelim göstermiĢtir. En düĢük yönelimin ise
çam ibresine (%7.07) olduğu gözlenmiĢtir. Böceğin bitki yapraklarına yönelimi
istatistiki açıdan önemli bulunmuĢtur (p0,05).
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Çizelge 2. Coccinella septempunctata‟ nın çam, hanımeli ve kayın yaprak kokularına 4kollu olfactometrede % yönelimleri
Table 2. Olfactory response of Coccinella septempunctata (%) to pine, honeysuckle and
beech leaves in the 4- arm olfactometer
Ortalama kokuya yönelim (%) ± Standart sapma

N
(toplam
sayısı)

Pinus brutia

7,1±3,7 b

35

Lonicera purpusii

61,9±3,7 a

35

Fagus orientalis

14,2±3,7 b

35

Kontrol

16,6±3,7 b

35

predatör

Yapılan çalıĢmada bitki yaprakları denemeye alındığında yedinoktalı
gelinböceği uçucu bitki kokularına Y-tüp olfaktometrede yüksek oranda
yönelmiĢtir. Predatör böceğin bu denemede kayın yaprağını diğerlerine göre daha
çok tercih ettiği saptanmıĢtır. Ancak farklı bitki yaprakları 4-kollu olfaktometrede
sunulduğunda ergin bireylerin ilk tercihi hanımeli bitkisi olmuĢtur.

ġekil 5. Coccinella septempunctata‟nın farklı bitki yapraklarına 4- kollu olfaktometrede
yönelimi
Figure 5. Olfactory response of Coccinella septempunctata to different plant leaves in 4arm olfactometer

Schmid (1992) coccinellid‟ lerin beslenmek üzere daha çok yaprakbiti ile
bulaĢık bitkilerde bulunduğunu ancak bazı bitkilerde yaprakbiti olmasına rağmen
coccinellidlerin polen ile beslendiğini, hatta çok sayıda bireyin yaprakbiti olmayan
bitkilerde sadece polenle beslendiğini, polen kaynağının coccinellid‟ ler için
önemli bir besin kaynağı olduğunu, bu gibi bitkilerde sekonder bitki bileĢiklerinin
gelinböceklerini çekebileceğini belirtmektedir. Yapısal bileĢenlerin fitofag zararı
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olmadığında bitki tarafından üretilen koruyucu kimyasallar olduğunu (Rhoades,
1985), bitkilerin herbivorlar tarafından zarara uğramadan önce bu kimyasalların
doğal düĢmanları çektiğini ve bu bitkilerde bulunmasını sağlama potansiyelinde
olduğunu belirtmektedir (Dicke & Sabelis 1988a,b). Bunların gelinböceklerinin
ekolojisinde önemli bir yeri olduğu; örneğin; Y-tüp olfaktometrede yedinoktalı
gelinböceğinin bazı uçucu bitki bileĢiklerine yönelimi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda
adi kadıntuzluğu (Berberis vulgaris L.) bitkisinde bulunan metanol ekstraktının
erkek ve diĢi bireyler üzerinde çekici olduğu, eter ekstraktının ise çekici etki
göstermediği, bu bitkinin coccinellidlerde yumurtlamayı teĢvik ettiği
belirtilmektedir(Shah,1983). Alhmedi et al. (2010) ise çeĢitli bitkilerde bulunan
limonenin coccinellid‟ler için potansiyel bir kairamon olduğunu bildirmiĢtir.
4 kollu olfaktometrede yapılan denemede predatör böceğin bu bitkiler arasından
keskin kokulu hanımeli bitkisine daha yüksek oranda yöneldiği gözlemlenmiĢtir.
Böceklerin yön bulmada kullandığı sinyalin etkisinin mesafeye ve koku kaynağının
yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olduğunu (Stanton,1983; Elkinton et al., 1987),
düĢük koku konsantrasyonlarında böceklerin rastgele koku kaynağına yöneldiğini,
buna karĢın koku konsantrasyonu arttıkça bu hareketlerin doğrudan koku
kaynağına doğru olduğunu belirtmektedir( Kander 1996). Yaptığımız çalıĢmada da
C. septempunctata’ nın davranıĢları yukarıda adı geçen yazarların görüĢleriyle
benzerlik göstermektedir.
Y-tüp olfaktometre ile yapılan çalıĢmada C.septempunctata‟ nın kayın, bitki
karıĢımı, hanımeli ve çam ibresinden çıkan kokulara benzer oranda çekildiği
görülmektedir. Bu bitkilerin hepsinde limonen bileĢiği bulunduğu birçok yazar
tarafından belirtilmektedir (Khalil & Rasmussen 1992, Schuh et al., 1997, Dindorf
et al. 2005, Zhou et al.2012).
Y-tüp olfaktometrede bitkiler ayrı ayrı denemeye alındığında predatör böcek
bitki ve kontrolden bitki kokusunu daha çok tercih etmiĢtir. Ancak 4 kollu
olfaktometrede deneme aynı anda 3 bitki türü ve kontrol konduğunda predatörün
en yoğun kokuya sahip olan bitkiyi tercih ettiği ortadadır yani böcek aynı anda
ortaya sunulan kokulardan en etkili olanı seçmekte ve oraya doğru yönelmektedir.
Bitkilerden salgılanan uçucu bitki bileĢiklerinin organizmalar arasındaki
iletiĢimi sağlamada önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bitki uçucularının
sentezlenmesinde biyokimya ve moleküler biyolojide meydana gelebilecek
geliĢmeler bu gibi bitki uçucularının doğadaki rollerinin değerlendirilmesi, onların
düzenlenmesi ve geliĢtirilmesinin altında yatan mekanizmaların aydınlatılmasında
önemli rol oynayacaktır. Uçucu bitki bileĢikleri ile yapılan araĢtırmaların
önümüzdeki yıllarda biyolojik mücadeleyi koruma çalıĢmalarına katkıda
bulunabileceği düĢünülmektedir.
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